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Vastgesteld door de kerkenraad op 11 maart 2020

voorzitter penningmeester
A. Noordermeer W.F. Edelman



 1. Inleiding

Voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) is 2019 over het algemeen genomen 
een vreugdevol jaar geweest, niet in het minst door de komst van ds. Marthe de Vries die 
vanaf 1 januari in dienst is getreden. Daarmee is ons predikantenteam, dat verder 
bestaat uit ds. Alleke Wieringa en ds. Florus Kruyne, weer compleet en op volle sterkte 
gekomen. Jammer is dat het in 2019 niet is gelukt de Vernieuwingsplek bemenst te 
krijgen die aan de RGU was toegekend. Het ziet er gelukkig naar uit dat dit in 2020 wel 
zal gaan lukken. Over de financiële situatie van de gemeente is de kerkenraad op zichzelf
niet ontevreden, mede dankzij een eerder verkregen en in 2019 definitief afgewikkelde 
erfenis en een tweede erfenis, zij het van meer bescheiden aard, die nog in het verschiet 
zit. Wat ook tot tevredenheid stemt, is dat de opbrengst van de bijdragen in 2019 na een 
daling van 5% in 2018 weer met 2,5% gestegen is en dat vrijwel alle leden en vrienden 
financieel bijdroegen.

 2. Gemeenteleven

a. Kerkdienst/liturgie  
Er is iedere zondag, behalve de laatste twee zondagen in juli, om 10.30 uur een 
dienst in de Geertekerk gehouden. Deze diensten worden goed bezocht door een 
vaste kring van getrouwe bezoekers met daarnaast ook steeds nieuwe gezichten. 
Gemiddeld zijn er 100 tot 130 mensen in een dienst aanwezig.
Verder zijn er diensten gehouden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste 
Kerstdag. Op kerstavond 24 december is er eerst aan het begin van de avond een 
goed bezocht kerstspel opgevoerd. Daarna - en dat was dit jaar voor het eerst - is er
om 22.00 uur een kerstnachtdienst gehouden. Gelet op het grote aantal 
aanwezigen, 350, voorzag deze dienst kennelijk in de behoefte. 
Naast de diensten in de Geertekerk zijn onder regie van de Werkgroep West-
Betuwe1 12 diensten gehouden. Deze werden door gemiddeld meer dan 18 mensen 
bezocht, waarmee de gestage toename van het aantal kerkbezoekers in de 
afgelopen jaren werd gecontinueerd.

b. Pastoraat  
De brochure over pastorale begeleiding die dateerde van enkele jaren geleden is 
geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken. In toenemende mate doen ook 
mensen die geen lid of vriend zijn van de RGU een beroep op de predikanten om 
pastorale begeleiding. Dat leidt tot een spanningsveld als het gaat om de financiële 
vergoeding daarvan. Daarover is binnen de kerkenraad gesproken.

c. Contactledenwerk  
De RGU is een stad- (Utrecht) en regiogemeente: Utrecht is verdeeld in zes wijken 
en de gemeenten buiten Utrecht zijn onderverdeeld in negen regio’s waaronder 
West-Betuwe. De predikanten nemen ieder een aantal wijken en regio’s voor hun 
rekening en daarnaast is er de wijkorganisatie met in elke wijk en regio een centraal
contaktlid en een aantal contactleden. Zij zijn van grote waarde voor het 
(onder)houden van de onderlinge contacten en voor de binding en verbondenheid 
van de gemeenteleden met de Geertekerk.

d. Leden- en vriendenwerving  
Er is voor 2019 geen specifiek werkplan hiervoor opgesteld. Wel is er weer een 
aantal miniseminars gehouden zoals dat ook in vorige jaren is gebeurd. Deze 
trekken een gevarieerd publiek met veelal jonge(re) mensen van buiten de eigen 
kring.

e. Diaconie  
In 2019 ondersteunde de Diaconale Commissie 18 projecten in binnen- en 
buitenland en collecteerde zij gericht voor 18 verschillende doelen. Zo werd twee 

1 De Werkgroep West-Betuwe is een onderdeel van de Remonstrantse Gemeente Utrecht dat met een 
hoge mate van autonomie vanuit Geldermalsen het kerkelijk leven in het westelijk deel van de Betuwe 
vorm geeft. De Werkgroep is de voortzetting van de in 1998 opgeheven Remonstrantse Gemeente West-
Betuwe.  
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keer samen met kerkgangers boodschappen gedaan voor de Voedselbank en werd 
geld ingezameld voor een dagopvanghuis voor ongedocumenteerden. In oktober 
organiseerde de diaconie de jaarlijkse Arminiaanse maaltijd voor ruim 40 
belangstellenden; de opbrengst van ongeveer € 300 was bestemd voor het 
Smulhuis, waar dak- en thuislozen de maaltijd kunnen gebruiken. Daarnaast bood 
de diaconie in 2018 aan een klein aantal leden en vrienden van de gemeente 
individuele hulp. De diaconie steunt actief het project van de Omar al Farouq 
moskee in Benin, waar jonge vrouwen geopereerd worden aan een obstetrische 
fistel. In de adventtijd is op de 4 zondagen geld ingezameld als kerstattentie voor 
de asielzoekers in het AOC in Zeist. In de Diaconale Geluiden, die in iedere 
Geertebrief worden gepubliceerd, communiceert de Diaconale Commissie over o.a. 
de opbrengsten van collectes en worden specifieke projecten in het spotlight gezet.

f. Samenwerking  
De RGU neemt deel aan de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) en aan het
Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR). Verder is de RGU lid 
van het Buurkerkenoverleg dat in 2001 door een aantal kleine kerken in de 
binnenstad van Utrecht is opgericht met het doel elkaar (beter) te leren kennen en 
te bezien wat hen bindt. 
Met de Doopsgezinde Gemeente Utrecht (DGU) is er vanouds een bijzondere band 
die onder meer tot uiting komt in een regelmatig overleg tussen de kerkenraden en 
predikanten en jaarlijks een viertal gezamenlijke zomerdiensten, die wisselend twee
om twee bij de DGU en de RGU worden gehouden. Daarnaast waren er tot voor kort 
ook nog een tweetal gezamenlijke diensten in het voorjaar en het najaar die ook 
gezamenlijk werden voorbereid. Dit bleek echter steeds lastiger van de grond te 
tillen dus is in onderling overleg besloten deze diensten te laten vervallen.
De werkgroep Maatschappelijke Dialoog onderhoudt inmiddels al ruim 20 jaar 
hartelijke contacten tussen de Geertekerk en de moskee Omar Al Faroek in Utrecht 
Overvecht. Die komen onder andere tot uitdrukking in een halfjaarlijkse ontmoeting 
over en weer in de vorm van een lezing of rondetafelgesprekken, de ene keer in de 
moskee, de andere keer in de Geertekerk. In de loop der jaren nemen ook leden van
andere kerken en geloofsgemeenschappen deel aan de dialogen. Bijzonder dit jaar 
was een trialoogreis naar Marokko met een gezelschap van 25 personen vanuit 
moskee, Geertekerk, liberaal joodse gemeente, rooms-katholieke kerk en 
protestantse kerk.
In West-Betuwe is het intensieve contact van de Werkgroep West-Betuwe met de 
individuele doopsgezinden ter plaatse na het verbreken door de Doopsgezinde 
Gemeente Wageningen van de samenwerking met die gemeente voortgezet. De 
Werkgroep onderhoudt voorts goede contacten met de grote PKN-gemeente in 
Geldermalsen. 

g. Jongeren- en studentenwerk  
Eenmaal per maand is er tijdens de kerkdienst crèche voor de allerjongsten. Het 
verteluur voor kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool vindt iedere 14 dagen 
plaats. Voor de oudere jeugd van 12-17 jaar is er de Klub die ongeveer acht keer per
jaar bijeenkomt. Sinds enkele jaren beschikt de RGU over een jongerenwerker die de
Klub begeleidt en daarbij ook de ouders zoveel mogelijk betrekt. 
De RGU is voorts aangesloten bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat 
Utrecht (IPSU). De inbreng van de RGU wordt steeds bepaald aan de hand van de 
concrete activiteiten, zoals bij de UIT-dagen, de jaarlijkse introductie dagen voor 
nieuwe studenten en de Well-being Week. 
Daarnaast is er een actieve groep van 30ers en 40ers die in de vorm van een open 
netwerk met elkaar contact onderhouden. Sinds dit jaar is er een Kind-en-Geloof 
groep begonnen.
Verder is er op jongerengebied samenwerking met De Leven Utrecht en Jonge 
Remonstranten Arminius. Zo was er een alternatieve viering van De Leven m.m.v. 
een van de predikanten en was er een gezamenlijke kerstviering van Arminius, De 
Leven en de Jonge Remonstranten Utrecht. 

h. Beleidsplan  
Er is dit jaar gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2024. Daarbij
is gekozen voor een nieuwe opzet en werkvorm: ‘waarderend onderzoeken’. Daarbij 
ligt de focus niet zozeer op concrete doeleinden die bereikt moeten worden maar 
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vooral op ideeën, gedachten en voorstellen die in de komende periode vorm 
moeten krijgen. Ieder die wilde, kon meepraten en meedenken en veel mensen 
hebben dat ook gedaan. Dat heeft om te beginnen geresulteerd in de formulering 
van een aantal succesfactoren van de RGU, zoals het prachtige gebouw, het 
tolerante gedachtegoed en de warme gemeenschap van mensen en de mooie 
diensten. Deze factoren worden nu verder uitgewerkt tot een aantal concrete 
speerpunten. 

 3. Ontwikkeling aantal leden en vrienden

Bijlage 1 laat de ontwikkeling van het aantal leden en vrienden in de twee laatste 
decennia zien. Verheugend is dat na jaren van daling in 2019 het totaal met één is 
gestegen. Enerzijds was dit het gevolg van een zeer groot aantal nieuwe leden en 
vrienden. Onder aftrek van 5 vrienden die in 2019 lid zijn geworden was dit aantal 37. 
Aan de andere kant waren er relatief weinig mensen die de gemeente om wat voor reden 
dan ook verlaten hebben.

 4.
 5. Personele ontwikkeling

In 2019 waren de volgende predikanten in de gemeente aangesteld:
mw. ds. M.F. de Vries met een aanstelling van 0,8 fte
mw. ds. A.L. Wieringa met een aanstelling van 0,6 fte
dhr. ds. F. Kruyne met een aanstelling van 0,4 fte
De predikanten zijn op basis van de Traktementsregeling van de Broederschap aan de 
RGU verbonden door middel van een Overeenkomst van Opdracht tussen de predikant en
het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. De uit deze overeenkomsten 
voortvloeiende vergoedingen zijn echter voor rekening van de RGU.

De RGU heeft begin 2018 door het landelijk bestuur een zogenaamde Vernieuwingsplek 
toegewezen gekregen. Het gaat daarbij om een predikantsplaats die volledig op de 
vernieuwing van het kerkelijk werk gericht zal zijn. Deze vernieuwingsplekken worden 
door het landelijk bestuur bekostigd en de betreffende predikanten worden ook door het 
landelijk bestuur aangesteld. De werving van een predikant voor deze vernieuwingsplek 
heeft in 2018 geen succes opgeleverd, maar in 2019 wel. De verwachting is dat de 
geworven predikant in het voorjaar van 2020 zijn werkzaamheden zal beginnen. 

De RGU heeft de volgende personen in dienst:
dhr. T.R. van Kempen als jongerenwerker
dhr. M.G. van der Bijl als cantor/organist. 
Bij de beloning van de medewerkers in loondienst volgt de RGU de 
Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

In 2021 zal ds. Kruyne met emeritaat gaan. Over de wijze waarop deze vermindering van 
de predikantsformatie zou moeten worden opgevangen moet nog een beslissing worden 
genomen. Maar als besloten zou worden om tot aanstelling van een nieuwe predikant te 
komen, zal voldaan moeten zijn aan de voorwaarde van het landelijk bestuur van de 
Remonstrantse Broederschap dat er voldoende financiële middelen aanwezig moeten zijn
voor de betaling van de traktementen over een periode van twee jaar. Met andere 
woorden: in de balans van de RGU moeten zekerheden worden ingebouwd om de betaling
van de traktementen veilig te stellen. Om deze reden is besloten tot de instelling van een
Voorziening arbeidskosten gemeentewerk en de omvang van deze voorziening niet alleen
te baseren op de predikantstraktementen, maar ook op de salarissen van de 
medewerkers die in dienst zijn. Dat betekent dat de voorziening ultimo 2019 een omvang 
zou moeten hebben van € 460 duizend. Hierin is voorzien door als buitengewone last het 
genoemde bedrag te doteren aan deze nieuwe voorziening.

Het bestuur van de RGU ligt in handen van de kerkenraad. De samenstelling daarvan was
in 2019:

dhr. A. Noordermeer, voorzitter
mw. E.A. Vos, vice-voorzitter (vanaf 23 november 2019)

Jaarverslag 2019 Pag 3



dhr. J.C. Kapteijn, secretaris (tot 23 november 2019)
dhr. W.F. Edelman, penningmeester
dhr. E.J. Oudenes, Diaconale Commissie
mw. M.T. Moen-Leentvaar, Stuurgroep Jeugd- en jongerenwerk (tot 23 november)
mw. J.G. Bilijam, Stuurgroep Jeugd- en jongerenwerk (vanaf 23 november)
mw. M. Smits, Stuurgroep Wijkorganisatie
mw. W.E.G. Schenk, Werkgroep Eredienst
dhr. G.J. Schmal, Programmacommissie
dhr. M.A.C. Onnekink, beheer gebouw (vanaf 23 november 2019)
dhr. ds. F. Kruyne, predikant
ww. ds. A.L. Wieringa, predikant
mw. ds. M.F. de Vries, predikant.
Eind 2019 was de functie van secretaris vacant. Inmiddels is daar een kandidaat voor 
gevonden, welke in de Algemene ledenvergadering van april 2020 voor benoeming zal 
worden voorgedragen.

De functie van kerkmeester wordt uitgeoefend door mevrouw J.M.A. van Bree.  
Reglementair zou de kerkmeester deel moeten uitmaken van de kerkenraad, maar met 
instemming van de Algemene Ledenvergadering is dat niet het geval.

Afgezien van de predikanten, de beide werknemers en de kerkenraad is de uitvoering van
de werkzaamheden in de kerkelijke gemeenschap verdeeld over circa 150 vrijwilligers. 
Een enkele vrijwilliger ontvangt daarvoor een vrijwilligersvergoeding. De overige 
vrijwilligers krijgen, evenals de leden van de kerkenraad,  geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 

 6. Exploitatie en instandhouding kerkgebouw

Vanaf december 2015 is het kerkgebouw verhuurd aan de firma Huize Molenaar. Deze 
exploiteert het kerkgebouw door het gebouw te verhuren voor concerten, vergaderingen, 
uitvaarten en andere bijeenkomsten en het verzorgen van de daarbij behorende catering.
De RGU heeft daarbij een gebruiksrecht dat ruim voldoende is voor de kerkelijke 
activiteiten. De fase dat Gemeente en Huize Molenaar hun draai moesten vinden in het 
gezamenlijk gebruiken van het kerkgebouw hebben we nu wel achter de rug kunnen 
laten.

In 2019 is in totaal bijna € 40 duizend uitgegeven aan onderhoud van het kerkgebouw. 
Daarvan betrof circa de helft regulier jaarlijks weerkerend onderhoud van gebouw en 
installaties. Meer incidentele werkzaamheden betroffen de reparatie van de kerkramen, 
het schilderwerk van de dakkapellen, verbetering van de verwarming in de 
kosterswoning, vernieuwing van de vlonders in de dakgoten, herstel van gebroken 
vloertegels en het veilig maken van het zolderluik in de hal van de kerk en het daar 
aanbrengen van een elektrische lier. Nu is het mogelijk om op veilige wijze goederen naar
of van de zolder te halen.

In 2014 is door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed subsidie verleend voor het 
onderhoud in de periode 2015-2020 van de monumentale delen van het kerkgebouw (de 
zogenaamde BRIM-subsidie). De rijksdienst ging uit van subsidiabele kosten in de periode
2015-2010 van € 188 duizend, waarvoor een subsidie van 50% is verkregen. Deze wordt 
in de genoemde periode met een jaarlijks voorschot uitbetaald van ruim € 14 duizend. Tot
en met 2019 is in totaal voor circa € 160.000 aan subsidiabele werkzaamheden 
uitgevoerd. Dit betekent dat in 2020 nog voor ca € 30 duizend aan subsidiabele 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om ten volle van de toegekende subsidie te
kunnen profiteren.  In de Begroting 2020 was hier rekening mee gehouden door voor het 
totale onderhoud € 60 duizend te voteren. Na het vaststellen van de Begroting 2020 in 
november 2019 is echter duidelijk geworden dat met name het inhuren van een adviseur 
voor het aanvragen van een subsidie voor het monumentale onderhoud in de volgende 
periode van 2021 tot en met 2026 tot ruim € 10 duizend extra kosten zal leiden. 
Voorts is het urgent dat de akoestiek in de Zuidfoyer wordt verbeterd. Met de huidige 
akoestiek kan de Zuidfoyer niet worden gebruikt voor vergaderingen, wat bij de 
verbouwing in 2015-2016 wel de bedoeling was. Om voor de hogere onderhoudskosten in
2020 en de verbetering van de akoestiek de nodige financiële ruimte te scheppen is 
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naast de voor 2019 begrote dotatie van € 25 duizend aan de Voorziening onderhoud en 
inventaris een extra dotatie van € 30 duizend gedaan.

In 2017 hebben leden van de gemeente en de cantor de financiën verzameld om tot 
aanschaf van een kistorgel over te gaan. Nadat duidelijk was dat de aanschaf zonder 
extra lasten van de RGU gefinancierd kon worden is in 2018 het kistorgel ter waarde van 
€ 30 duizend besteld. Na de aanbetaling van ruim € 7 duizend in 2018 is bij aflevering 
van het orgel in 2019 de rest van de koopsom betaald. Hiervoor is een even groot bedrag 
aan de Voorziening onderhoud en inventaris is onttrokken.

Van de verhuur werd verwacht dat deze in financiële zin een duidelijke verlichting van de 
lasten van de RGU zou geven. Maar inmiddels is duidelijk dat de lasten die op lange 
termijn verbonden zijn aan het instandhouden van het kerkgebouw veel groter zijn dan 
dan de huuropbrengst. Deze lasten zijn in het Meerjaren Onderhoudsplan geraamd op 
gemiddeld € 67 duizend per jaar, terwijl de huuropbrengst in 2020 ruim € 30 duizend zal 
zijn. In de afgelopen decennia is het onderhoud van het kerkgebouw structureel ook 
ondersteund door subsidies uit het vermogen van de aan de RGU gelieerde Stichting 
Fonds Geertekerk en, in de periode 2015-2020, door de hierboven genoemde 
rijkssubsidie. De middelen van de stichting zijn echter vrijwel uitgeput. In 2018 is 
besloten de doelstelling van de stichting en de samenstelling van het bestuur aan te 
passen opdat de stichting als fondsenwerver voor het onderhoud van de Geertekerk zou 
kunnen gaan functioneren.  Deze veranderingen hebben in 2019 hun beslag gekregen en 
het nieuwe stichtingsbestuur is zijn werkzaamheden begonnen. Maar het is onzeker dat 
het doel gehaald zal worden. Daarnaast is het onzeker of de in 2020 aan te vragen 
nieuwe rijkssubsidie zal worden toegekend. Het rijksbudget is immers te klein om alle 
aanvragen te honoreren.

Om het noodzakelijke onderhoud veilig te stellen is besloten de omvang van de 
Voorziening onderhoud en inventaris per jaar voortschrijdend te baseren op de volgens 
het Meerjaren Onderhoudsplan te verwachten onderhoudslast in de volgende zes jaar. 
Deze periode valt samen met de periode waarover de rijkssubsidies voor het 
monumentale onderhoud worden verleend. Dit betekent dat ultimo 2019 de Voorziening 
een omvang zou moeten hebben van € 402 duizend. Er rekening mee houdende dat in de
periode op bescheiden schaal ook functionele verbeteringen nodig zijn, zou de 
voorziening € 440 duizend euro moeten zijn. Ultimo 2019 zou de omvang van de 
voorziening echter € 43 duizend zijn. In de jaarrekening is daarom als buitengewone last 
een dotatie van € 397 duizend aan de Voorziening onderhoud en inventaris opgevoerd. In 
volgende jaren dient de voorziening te worden aangevuld, rekening houdende met wat 
dan bekend is over de resultaten van de fondsenwerving en subsidiëring. 

In het Meerjarenonderhoudsplan is niet voorzien in de renovatie van het ondertussen 65 
jaar oude leien dak van de kerk, wat in de komende jaren aan de orde zal zijn. In 
combinatie met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen zijn de kosten daarvan 
geraamd op € 800 duizend. De RGU is niet in staat om hierin te voorzien uit hoofde van 
de reguliere exploitatie. Financiering vanuit het vermogen zou ertoe leiden dat de 
financiële basis van het gemeentewerk voor een flink deel wegvalt. De inzet van de RGU 
zal dan ook zijn om voor de renovatie externe financiering te vinden.  

 7. Beheer vermogen

Het beleid inzake het beheer van het vermogen is vastgelegd in het in 2013 vastgestelde 
Beleggingsstatuut. In 2018 is het bij dit statuut behorende Beleggingsplan 
geactualiseerd. Overeenkomstig dit plan is het belegbare vermogen van de RGU in 
beheer gegeven van de Rabobank met als doelstelling dat het vermogen in stand blijft, 
maar dat dat de baten van dit vermogen aangewend mogen worden voor de bekostiging 
van gemeentewerk en het kerkgebouw. Het vermogen wordt beheerd op basis van een 
neutraal risicoprofiel en er wordt uitsluitende belegd in duurzame beleggingsfondsen. 
Hierin is in 2019 geen verandering gekomen.

 8.
In 2018 is de RGU rechthebbende geworden in twee nalatenschappen. Van de eerste 
nalatenschap is in 2019 de slotuitkering van € 38 duizend verkregen, nadat in 2018 al     
€ 1,275 miljoen was uitgekeerd.
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Van de tweede nalatenschap is in 2019 geen uitkering ontvangen. Vanwege de 
onzekerheid over de omvang van de nalatenschap is in de Begroting 2020 ook geen 
bedrag opgenomen. Inmiddels is daar echter duidelijkheid over verkregen. De RGU mag 
rekenen op een uitkering in 2020 van circa € 50 duizend. 

Door het in 2018 sterk gestegen vermogen als gevolg van de eerstgenoemde 
nalatenschap is het financieel resultaat sterk afhankelijk geworden van de 
koersontwikkelingen van het belegde vermogen. In 2018 was er een negatief 
koersresultaat van € 61 duizend. In 2019 was het koersresultaat € 202 duizend positief. 
Besloten is deze sterke schommelingen op te vangen door het treffen van een 
Voorziening koersverschillen. Aan deze Voorziening zullen jaarlijks de verschillen worden 
gedoteerd of onttrokken tussen het feitelijke rendement op het belegde vermogen in dat 
jaar en het rendement zoals dat zou zijn uitgaande van het rendement over een lange 
periode. In 2019 was het feitelijke rendement 15,38%. Over de periode 2014-2019 was 
het gemiddelde jaarlijkse rendement 4,91%. Op basis van dit verschil is in 2019 € 147 
duizend aan de Voorziening koersverschillen gedoteerd.

Met betrekking tot de resultaten van het vermogensbeheer moet worden opgemerkt dat 
hierin niet zijn begrepen de resultaten van het voor het diaconale werk beschikbare en 
door de diaconale commissie beheerde vermogen van circa € 59 duizend. De resultaten 
op dit vermogen maken onderdeel uit van de baten en lasten van het diaconaal werk.

 9. Baten en lasten

Bijlage 3 geeft de Staat van Baten en Lasten betreffende 2019, afgezet tegen het 
resultaat van 2018, de begroting van 2019, de jaareindeverwachting van november 2019 
en de begroting van 2020.
Bijlage 4 geeft van een aantal elementen van de baten en lasten specificaties.
Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

a. Indeling van de staat van baten en lasten  
De financiële huishouding van de RGU is gesplitst in de volgende vier 
beheerseenheden:

 Gemeentewerk
 Diaconaal werk
 Exploitatie kerkgebouw
 Beheer Vermogen

b. De gezamenlijke baten en lasten leveren het Resultaat uit beheer op (regels M, N en
O in de tabel van bijlage 1).

c.
Het Resultaat voor resultaatverdeling (regel Q) is het resultaat voor dotaties aan en 
onttrekkingen uit Fondsen en Reserves. Dit is de som van het Resultaat uit beheer 
en de Bijzondere baten en lasten. Deze laatste betreffen bijvoorbeeld inkomsten uit 
legaten en nalatenschappen en nagekomen baten en lasten van voorgaande jaren. 
Het Resultaat voor resultaatverdeling geeft de mutatie van het Eigen vermogen 
weer.

Tenslotte is onder Resultaatverdeling aangegeven hoe het Resultaat voor 
resultaatverdeling verdeeld is over dotaties en onttrekkingen aan Fondsen en 
Reserves, dus de onderdelen van het Eigen vermogen.

Opgemerkt moet worden dat deze presentatie van de resultaten anders is dan in 
voorgaande jaarrekeningen en begrotingen. In de presentatie zijn deze in 
overeenstemming gebracht met de nu gekozen presentatie.

d. Resultaat uit beheer  
Het Resultaat uit beheer in 2019 was bijna € 35 duizend negatief, terwijl voor 2019 
een negatief resultaat van bijna € 10 duizend was begroot. In de 
Jaareindeverwachting was daarbij nog van een positief resultaat van € 99 duizend 
uitgegaan. Deze verschillen zijn voor het grootste deel het gevolg van het volgende:
(i) Koersresultaat

In de Begroting 2019 werd uitgegaan van baten uit rente, dividend en 
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koersresultaat van € 54 duizend. De feitelijke ontwikkeling van met name de 
koersen leide tot een jaareindeverwachting van € 164 duizend. Maar in de 
Jaareindeverwachting werd nog geen rekening gehouden met een dotatie aan 
de nieuwe Voorziening koersverschillen. Terwijl het feitelijke koersresultaat in 
2019 € 202 duizend bleek te zijn geworden, is € 147 duizend daarvan 
afgeroomd door een dotatie aan de nieuwe Voorziening koersverschillen. 
Doordat de dividenden hoger waren dan begroot is het resultaat van het 
Beheer vermogen uiteindelijk toch slechts € 12 duizend meer dan begroot.

(ii) Onderhoud kerkgebouw
Hierboven is reeds vermeld dat in 2019 een extra dotatie aan de Voorziening 
onderhoud en inventaris is gedaan van € 30 duizend. Daardoor is in 2019 het 
resultaat van Beheer kerkgebouw bijna € 32 duizend negatief terwijl een 
positief resultaat van ruim € 1 duizend was begroot. 

e. Gemeentewerk  
In de baten en lasten zijn overigens nu ook de baten en lasten van de financiële 
huishouding van de Werkgroep West-Betuwe, beide bijna € 3 duizend groot, 
geconsolideerd. Daartegenover staat dat de jaarlijkse subsidie van de RGU aan de 
Werkgroep van circa € 2 duizend weg is gevallen. Per saldo zijn door deze 
consolidatie zijn zowel de gerapporteerde baten als lasten van de RGU met circa € 
duizend toegenomen. Maar ondanks de toename als gevolg van de consolidatie van
West-Betuwe zijn zowel de totale baten als de lasten van het gemeentewerk in 2019
iets lager geweest dan begroot en voorzien werd in de Jaareindeverwachting. 

De baten waren € 6 duizend lager doordat de bijdragen van leden en vrienden € 5 
duizend lager uitkwamen dan begroot . Ze waren echter € 6 duizend hoger dan in 
2018. Daarbij is van belang dat slechts van 39 leden en vrienden geen bijdrage is 
ontvangen, waarvan circa 25 een goede reden hadden om in 2019 niet bij te 
dragen. Het voornemen om na de wat tegenvallende resultaten in 2018 om extra 
inspanningen te plegen om mensen te herinneren aan hun bijdrage hebben dus 
resultaat gehad. Bijlage 2 geeft een indruk van de hoogte van de bijdragen.
Tegenover het lager dan begrote totaal van de bijdragen waren de 
collecteopbrengsten € 2 duizend hoger. Ook als rekening wordt gehouden met het 
feit dat bijna € 900 het gevolg was van de consolidatie van West-Betuwe, is dat een 
mooi resultaat. Het hangt waarschijnlijk samen met het gestegen bezoek aan de 
kerkdiensten. 
Helaas waren de giften en de opbrengsten van cursussen iets lager dan begroot.

De lasten waren in 2019 € 3 duizend lager dan begroot. Daarbij moeten de lagere 
kosten dan begroot van de Geertebrief en de lagere kosten van de predikanten 
genoemd worden. Bij dat laatste speelt de ontvangen vergoeding voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van één van de predikanten een rol. Bij de lasten van het 
gemeentewerk speelt een rol dat de directe kosten moeilijk beheersbaar zijn. Om de
beheersbaarheid te verbeteren zal in 2020 een vorm van budgettering worden 
ingevoerd.
Bij de lasten is het negatieve saldo van baten en lasten van de catering een 
zorgpunt. Het gaat hierbij voor het grootste deel om koffie en thee bij interne 
bijeenkomsten van de RGU, bijvoorbeeld na kerkdiensten. 

f. Beheer kerkgebouw  
g. De lasten van het onderhoud van kerkgebouw en inventaris worden gecompenseerd

door een even hoge onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris. Daar 
staat tegenover dat deze voorziening jaarlijks gevoed wordt met een in beginsel 
stabiele dotatie. In paragraaf 5 is reeds aangegeven dat voor het noodzakelijke 
onderhoud in 2020 er in 2019 een niet begrote en ook niet in de 
Jaareindeverwachting opgenomen extra dotatie van € 30 duizend is gedaan. 
Zonder deze extra dotatie zou het resultaat € 3 duizend euro minder zijn geweest 
dan begroot. Met de extra dotatie is het resultaat € 33 duizend minder. Het verschil 
van € 3 duizend heeft met name te maken met hogere kosten van verzekeringen en
belastingen.

De baten van het Beheer kerkgebouw zijn in 2019 € 10 duizend lager geweest dan 
begroot, doordat de aanvraag van de begrote subsidie van Stichting Fonds 
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Geertekerk van € 7,5 duizend is uitgesteld tot 2020 en dat ook een aantal kleinere 
begrote giften zijn uitgebleven.  Dit werkte door in de lasten doordat de dotatie aan 
de Voorziening onderhoud en inventaris in 2019 daardoor met € 10 duizend diende 
te worden verminderd.
 

h. Diaconaal werk   
Bijlage 8 geeft de jaarrekening van het diaconale werk, welke geconsolideerd is in 
de jaarrekening van de RGU. Zowel de lasten als de baten zijn uiteindelijk 
substantieel, namelijk € 4 duizend, hoger geëindigd dan volgens de 
jaareindeverwachting. In 2017 en 2018 waren er voornemens om voor een totaal 
van meer dan € 3 duizend in respectievelijk 2018 en 2019 bijdragen te geven aan 
projecten. Deze voornemens waren als schuld in de balans opgenomen. Van deze 
voornemens moest worden afgestapt, waardoor de schulden weliswaar afnamen, 
maar de lasten per saldo ook verminderden. De in de gemeente breed gedragen 
voornemen om het diaconale vermogen te verminderen (het Fonds diaconale 
activiteiten) kon daardoor slechts in geringe mate gerealiseerd worden. 

i. Subsidies  
Ten aanzien van de boekhoudkundige behandeling van subsidies wordt het 
volgende beleid gevoerd:
(i) Subsidies worden als bate genomen:

 voor zover de subsidie is uitbetaald, en
 er redelijkerwijs is voldaan aan de voorwaarden die aan de subsidie zijn 

verbonden voldaan is.
(ii) Voor zover subsidies wel zijn uitbetaald maar nog niet aan de voorwaarden is 

voldaan wordt de uitbetaling als vooruitbetaald bedrag geboekt of in de 
voorziening geboekt die voor de betreffende activiteit is gevormd.

(iii) Subsidies of delen daarvan die nog niet zijn uitbetaald worden als vordering 
opgenomen indien redelijkerwijs aan de voorwaarden voor subsidiëring is 
voldaan. Als dat niet het geval is, worden de betreffende subsidies niet als 
bate of vordering opgenomen.

j. Bijlage 7 geeft een overzicht van de in 2019 relev2019-08 Verklaring KKAante 
subsidies en de wijze waarop deze in de jaarrekening zijn verwerkt.

k. Resultaatverdeling  
Het Resultaat voor resultaatverdeling wordt gedoteerd aan of onttrokken uit de 
Algemene Reserve onder verdiscontering van het volgende:
(i) dotatie aan of onttrekking uit het Fonds diaconale activiteiten van een bedrag 

ter grootte van het Resultaat diaconaal werk in 2019
(ii) onttrekking aan het Fonds Leeuwenbergh van een bedrag ter grootte van de 

kosten van de jongerenwerker in 2019;
(iii) onttrekking uit de Reserve Ledenwerving een bedrag ter grootte van de lasten

die verbonden waren aan de ledenwervingsactiviteiten in 2019.
Voorts is in 2019 bij de resultaatverdeling aan de Algemene Reserve € 105 duizend 
onttrokken en gedoteerd aan het Fonds Leeuwenbergh. Het gaat hier om de 
terugstorting van de onttrekking in 2014 uit het Fonds van hetzelfde bedrag ten 
bate van de in 2014 gevormde Voorziening pastoraat. Uit die voorziening is in 2014,
2015 en 2016 jaarlijks € 35 duizend onttrokken om het resultaat van het 
gemeentewerk te verbeteren. Formeel was dit niet in strijd met de aan het Fonds 
Leeuwenbergh verbonden voorwaarden. Het achterliggende doel daarbij was echter
om bij gebrek aan een voldoend grote Algemene Reserve op andere wijze € 105 
duizend vrij te spelen voor de financiering van de verbouwing in 2015 en 2016. 
Vanuit dit achterliggende doel was de onttrekking aan het Fonds dus wel 
twijfelachtig. Gelet op de sterk gegroeide omvang van de Algemene Reserve in 
2018 en 2019 is besloten de onttrekking van 2014 daarom ongedaan te maken.
Per saldo leidt de resultaatverdeling in 2019 tot een onttrekking uit de Algemene 
Reserve van bijna € 88 duizend.

 10. Balans

Bijlage 5 geeft de balans per ultimo 2019, afgezet tegen de balansen van ultimo 2018, de
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begroting van 2019, de jaareindeverwachting van november 2019 en de begroting van 
2020.

Bij de balans wordt het volgende opgemerkt:

a. Waarderingsgrondslagen  
 In het algemeen geldt dat, voor zover niet anders aangegeven, de activa

en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische 

kostprijs, verminderd met de afschrijvingen.
 Financiële vaste activa:

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het 
koersverschil wordt verantwoord in de Staat van Baten en Lasten. Het 
koersresultaat van effecten en obligaties die deel uitmaken van de voor 
het diaconale werk beschikbare middelen maakt daarbij onderdeel uit 
van het Resultaat Beheer diaconaal werk. Via de Resultaatverdeling 
wordt dit resultaat toegevoegd aan of onttrokken aan het Fonds 
diaconaal werk.
Bij het overige belegde vermogen wordt het verschil tussen het 
werkelijke rendement in het boekjaar en het berekende rendement, 
uitgaande van het gemiddelde van de jaarlijkse rendementen vanaf 
2014, toegevoegd aan of in mindering gebracht op de Voorziening 
koersverschillen. 

 Debiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

b. Onroerende zaken  
De RGU is eigenaar van de Geertekerk, behoudens de toren, die eigendom van de 
gemeente Utrecht is. De boekwaarde van de kerk is nihil omdat aanschaf- en 
restauratiekosten volledig zijn afgeschreven. Het verzekerd bedrag in het kader van 
de opstalverzekering is echter € 13.019.000 . 

c. Inventaris  
Sedert 2017 is er geen nieuw aangeschaft inventaris meer geactiveerd. De betaling 
van de tweede termijn van € 21 duizend op het in 2019 afgeleverde kistorgel is 
overeenkomstig het in de begroting 2018 vastgestelde beleid als last genomen en 
gecompenseerd uit een onttrekking uit de Voorziening onderhoud en inventaris. 
Alleen een in 2015 aangeschafte laptop en loopmicrofoon nu nog geactiveerd. In 
2020 zullen deze zijn afgeschreven.

d. Financiële activa  
De financiële activa, zie bijlage 6, hebben zich in 2019 in grote lijnen 
overeenkomstig de Begroting 2019 en de Jaareindeverwachting 2019 ontwikkeld, 
met dien verstande dat het koersresultaat veel hoger is geworden dan begroot en 
ook nog in november 2019 werd verwacht.

e. Omzetbelasting  
De verhuur van de kerk aan de firma Huize Molenaar geschiedde vanaf eind 2015 
op basis van belaste verhuur. Nadat de verhuur omgezet was in onbelaste verhuur 
was de RGU genoodzaakt de activiteiten die niet gefinancierd worden door giften en
en andere onbelaste bijdragen en waarvoor aan de deelnemers een marktconforme 
vergoeding wordt gevraagd buiten de voor kerken geldende vrijstelling te houden. 
In de praktijk gaat het om activiteiten waarvan de ingezette menskracht en andere 
kosten gecompenseerd worden door entree of cursusgeld, eventueel aangevuld 
door de onttrekking aan de Reserve ledenwerving. Deze subsidiëring leidt er toe dat
er inzake de Omzetbelasting ultimo 2019 per saldo een kleine schuld aan de 
Belastingdienst is. 

f. Liquide middelen  
Deze zijn per saldo € 0,574 mio lager dan ultimo 2018. Dit komt voornamelijk door 
het in december 2018 uitgekeerde tweede voorschot van € 0,675 mio in de eerste 
in2018 verkregen nalatenschap. Dit voorschot is in de loop van 2019 toegevoegd 
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aan het beheerd vermogen.

g. Algemene reserve  
Door de resultaatverdeling wordt bijna € 88 duizend aan de Algemene Reserve 
onttrokken. Deze vermindert daardoor van € 1.685 duizend ultimo 2018 tot € 1.597 
duizend ultimo 2019.

h. Fonds Leeuwenbergh  
In het boekjaar 2006 is een bedrag van € 170.000 ontvangen uit het positieve saldo
van de liquidatie van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Utrecht. Conform de 
doelstelling zullen deze gelden worden besteed aan activiteiten voor mensen en 
door mensen. Uitdrukkelijk is uitgesloten dat deze middelen worden aangewend 
voor investeringen in of onderhoud van gebouwen en andere materiële 
eigendommen of ter dekking van kosten betreffende organisatie en administratie 
van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Sedert 2016 wordt het fonds aangewend ter dekking van de lasten van de 
jongerenwerker die in dienst van de RGU is. Daarvoor is in 2019 via de 
resultaatverdeling € 5 duizend aan het Fonds onttrokken. Daartegenover staat dat 
via de resultaatverdeling € 105 duizend vanuit de Algemene Reserve toegevoegd is 
aan het Fonds. Per saldo is het Fonds toegenomen van € 39 duizend ultimo 2018 tot
€ 139 duizend ultimo 2019.

i. Fonds diaconaal werk  
Dit Fonds is gevormd uit de inbreng begin 2018 van de door de Diaconale 
Commissie van de RGU ten behoeve van zijn diaconale activiteiten beheerde 
financiële middelen en de nadien door de diaconale commissie ontvangen collectes 
en giften met de doelstelling om omschreven en niet-omschreven diaconale 
activiteiten te ondersteunen. Het beheer van deze gelden is opgedragen aan de 
Diaconale commissie welke zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht van de 
kerkenraad en jaarlijks via de kerkenraad verantwoording aflegt aan de Algemene 
Ledenvergadering.

Via de resultaatverdeling is in 2019 € bijna € 1 duizend aan het Fonds onttrokken ter
compensatie van het negatieve Resultaat diaconaal werk. Daardoor is het Fonds 
afgenomen van € 62 duizend ultimo 2018 tot € 61 duizend ultimo 2019.

j. Reserve ledenwerving  
In de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft de RGU subsidies gekregen van de landelijke 
organisatie van de Remonstrantse Broederschap ter ondersteuning van activiteiten 
gericht op ledenwerving. De RGU was van mening dat er verstandig aan zou worden
gedaan deze subsidies niet telkens in één jaar uit te geven, maar de besteding uit 
te smeren over meer jaren zodat continuïteit in de betreffende activiteiten zou 
kunnen worden gebracht. De niet-bestede delen van de subsidies zijn in daartoe 
gereserveerd. 
De subsidies zijn in voorgaande jaren besteed aan de dekking van de nadelige saldi 
van activiteiten die zich door publiciteit geheel of ten dele richtten op mensen die 
geen lid of vriend van de RGU waren. Deze lijn voortzettend zijn na2019 vanuit de 
Reserve de nadelige saldi van vergelijkbare activiteiten gedekt. In concreto ging het
daarbij met name om de financiële dekking van een aantal miniseminars en de 
productie van het programmaboekje en de daaraan verbonden publiciteit.

Via de resultaatverdeling is in 2019 € 7 duizend aan de Reserve onttrokken ter 
compensatie van de lasten in 2019 van genoemde activiteiten. De Reserve is 
daardoor verminderd van € 36 duizend ultimo 2018 tot € 29 duizend ultimo 2019.
 
Uitgaande van het niveau van de onttrekkingen in 2018 en 2019 en de voorgaande 
jaren is de Reserve voldoende groot om ook de komende drie jaar vergelijkbare 
activiteiten te kunnen financieren.

k. Voorziening onderhoud en inventaris  
Het doel van deze voorziening is omschreven in par. 5. In 2019 is aan de 
voorziening een normale dotatie gedaan van € 82 duizend en een buitengewone 
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dotatie van € 397 duizend. Aan de voorziening is in 2019 € 61 duizend onttrokken. 
Het saldo van € 22 duizend ultimo 2018 vermeerderde daardoor tot bijna € 440 
duizend ultimo 2019.  

l. Voorziening koersverschillen  
Het doel van deze voorziening is beschreven in par 6. Aan deze in 2019 gevormde 
voorziening is in 2019 via de resultaatverdeling € 147 duizend toegevoegd.

m. Voorziening arbeidskosten gemeentewerk  
In 2021 zal één van onze predikant met emeritaat gaan. De Remonstrantse 
Broederschap stelt als voorwaarde voor de aanstelling van een nieuwe predikant 
dat de gemeente de lasten van een nieuwe predikant voor een periode van twee 
jaar kan garanderen. Om daarin te voorzien is een een nieuwe voorziening 
arbeidskosten gemeentewerk ingesteld waarvan de omvang gelijk is aan de 
personele lasten van de predikanten en de medewerkers die in dienst zijn van de 
RGU. Deze laatsten zijn hierin betrokken gelet op de kosten van afvloeiing, 
arbeidsongeschiktheid en vervanging.

n. V  oorziening   Houterman  
Als uitvloeisel van de nalatenschap van notaris H.P. Vader aan de RGU in 1961 heeft 
de RGU op zich genomen een jaarlijkse lijfrente van € 227 te betalen aan een 
familielid van de heer Vader. Daartoe is eerder een voorziening getroffen.

 11. Vooruitzichten

Door de vervulling van de predikantsvacature per begin 2019 én door de aanzienlijke 
verbetering van het financiële fundament van de gemeente heeft het kerkelijk leven in 
2019 een belangrijke impuls gekregen. De toekomst van onze gemeente wordt daarom 
met vertrouwen tegemoet gezien. Van belang is dat verwacht mag worden dat de baten 
uit het vermogen van de gemeente voldoende zullen zijn om het structurele tekort van 
het gemeentewerk te compenseren.
Zorgen zijn er wel inzake de financiering van de instandhouding van het kerkgebouw. Ook
wanneer de RGU voor de periode 2021-2026 een nieuwe rijkssubsidie krijgt voor het 
onderhoud van het monumentale deel van de kerk, zullen de resterende lasten 
substantieel hoger zijn dan de baten uit de verhuur van de kerk. De inzet is dat de door 
Stichting Fonds Geertekerk te entameren fondsenwerving dit tekort afdekt. Maar dit is 
allerminst zeker. Mocht de fondsenwerving onvoldoende opleveren dan zal dit de RGU 
voor het dilemma stellen om onderhoud uit te stellen of in te teren op het vermogen. Dat 
laatste zal op termijn ten koste gaan van het gemeentewerk. 

 12. Beoordeling jaarrekening door het Kantoor der Kerkelijke Administraties

De jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende administratieve organisatie zijn 
beoordeeld door het Kantoor der Kerkelijke Administraties. Dit heeft geleid tot de 
verklaring van bijlage 9.
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Bijlage 1 Ontwikkeling aantal leden en vrienden 1998-2019
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Mutaties leden en vrienden 1998-2019

Leden 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Aantal leden per 1 januari 509 498 483 477 467 464 436 438 424 409 395 377 372 363 354 337 327 311 297 287 262 256

2. Mutaties leden over jaar

A. Toename

1. Nieuwe leden op geloofsbelijdenis

2. Nieuwe leden op beginselverklaring 6 2 4 6 5 13 4 4 2 2 9 4 5 3 3 3 7 1 1 1

3. Van vriend lid geworden 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 7 1 1 1 5 2 7 5

4. Her-inschrijving als lid 1 1 1 2 1

5. Vestiging met persoonskaart 9 6 19 7 9 7 5 3 3 5 4 3 1 4 3 3 4 2 2

6. Administratief bijgeschreven

7. Als correctie bijgeschreven 10 1 1

Totaal toename 11 12 22 13 18 5 22 10 10 7 9 16 14 6 8 4 7 10 15 8 11 9

B. Afname

1. Overlijden 17 19 15 18 17 18 12 17 18 14 21 15 13 6 17 11 8 12 10 9 8 11

2. Bedanken 1 2 7 1 9 2 1 1 2 2 3 3 6 6 11 9 5 13 5 4

3. Van lid vriend geworden 1 1 1

4. Vertrek met persoonskaart 2 5 6 4 3 6 4 6 4 5 4 2 3 3 2 2 2 2 7 3 1

5. Administratief afgeschreven 2 1 2 2 4 1 2 3 10 1

6. Als correctie afgeschreven 1

Totaal afname 22 27 28 23 21 33 20 24 25 21 27 21 23 15 25 14 23 24 25 33 17 16

Saldo mutaties leden -11 -15 -6 -10 -3 -28 2 -14 -15 -14 -18 -5 -9 -9 -17 -10 -16 -14 -10 -25 -6 -7

3. Aantal leden per ultimo jaar 498 483 477 467 464 436 438 424 409 395 377 372 363 354 337 327 311 297 287 262 256 249

Vrienden

1. Aantal vrienden per 1 januari 133 130 141 160 154 165 164 246 248 238 239 229 227 223 217 230 232 229 257 258 255 244

2. Mutaties vrienden over jaar

A. Toename

1. Inschrijving nieuwe vrienden 10 16 14 5 17 13 86 13 8 10 4 13 17 8 25 13 14 34 33 24 20 33

2. Van lid vriend geworden 1 1 1

3. Vestiging van elders 10 2 2 3 1 1 5 2 1

4. Administratief bijgeschreven 1

5. Her-inschrijving 1 2 1 2 2

6. Als correctie bijgeschreven 4 3

Totaal toename 10 17 24 5 20 13 88 16 10 12 4 14 18 8 26 15 14 35 40 30 24 33

B. Afname

1. Overlijden 1 2 1 1 5 3 9 4 6 6 8 8 3 4 4 7 3 10 3 2 3

2. Bedanken 4 1 1 5 3 7 1 7 3 6 6 6 11 8 6 7 2 6 14 14 15

3. Van vriend lid geworden 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 7 1 1 1 5 2 7 5

4. Vertrek naar elders 4 1 1 1 4 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 6 1

5. Administratief afgeschreven 3 2 1 2 3 1 4 11 5

6. Als correctie afgeschreven 12 1 1

Totaal afname 13 6 5 11 9 14 6 14 20 11 14 16 22 14 13 13 17 7 39 33 35 25

Saldo mutaties vrienden -3 11 19 -6 11 -1 82 2 -10 1 -10 -2 -4 -6 13 2 -3 28 1 -3 -11 8

4. Aantal vrienden per ultimo jaar 130 141 160 154 165 164 246 248 238 239 229 227 223 217 230 232 229 257 258 255 244 252

Totaal leden en vrienden ultimo jaar 628 624 637 621 629 600 684 672 647 634 606 599 586 571 567 559 540 554 545 517 500 501

Mutatie per jaar -14 -4 13 -16 8 -29 84 -12 -25 -13 -28 -7 -13 -15 -4 -8 -19 14 -9 -28 -17 1

Opmerkingen:    1998: opname in de RGU van de gemeente West-Betuwe met 15 leden en 10 vrienden

2004: opname van 72 leden van de Leeuwenberghgemeente als vriend



Bijlage 2 Verdeling bijdragen
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting
2018 2019 2019 2019 2020

GEMEENTEWERK € € € € €

Baten

Bijdragen leden 209.135 220.000 220.000 215.634 220.000

Opbrengst collecten 9.454 9.500 9.500 11.634 10.000

Giften / overige baten 3.139 3.000 1.600 1.942 1.500

Cursussen / lezingen / projecten 5.547 5.000 2.800 3.062 3.450

Totaal baten gemeentewerk 227.275 237.500 233.900 232.271 234.950 A

Lasten

Kosten predikanten (zie spec. Bijl. 4) -103.159 -180.700 -174.871 -176.961 -185.200

Kosten kerk- en bureaupersoneel (zie spec. Bijl. 4) -56.995 -45.160 -48.747 -48.634 -50.500

Kerkelijke activiteiten (zie spec. Bijl. 4) -14.669 -14.600 -11.600 -12.561 -16.880

Saldo catering (zie spec. Bijl. 4) -4.064 -3.300 -4.800 -4.639 -4.800

Beheer en administratie (zie spec. Bijl. 4) -18.079 -16.672 -18.487 -17.265 -17.051

Saldo Geertebrief (zie spec. Bijl. 4) -6.789 -8.325 -6.195 -5.958 -6.755

Afdracht landelijke organisaties (zie spec. Bijl. 4) -23.720 -23.720 -22.955 -22.955 -25.455

Totaal lasten gemeentewerk -227.474 -292.477 -287.654 -288.972 -306.641 B

Resultaat gemeentewerk -199 -54.977 -53.754 -56.702 -71.691 C=A+B

DIACONAAL WERK

Baten

Inkomsten 13.755 13.002 17.628 13.000

Koersresultaat diaconale effecten 10 362 173 100

Baten 13.765 13.364 17.800 13.100 C

Lasten -17.691 -14.004 -18.665 -16.000 D

Resultaat diaconaal werk -3.926 -640 -865 -2.900 E=C+D

BEHEER KERKGEBOUW

Baten

Verhuur kerk en inventaris 30.000 30.000 30.000 30.000 30.794

Verhuur kosterij 1.880 2.500 1.780 1.930 2.000

Verkoop en aanschaf vleugels 2.339

Subsidie NRF monumentaal onderhoud 14.102 14.102 14.102 14.102 14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud 35.394 7.500 11.613

Overige subsidies en giften (zie spec. ) 15.803 15.620 13.161 13.161 0

Totaal baten beheer kerkgebouw 99.518 69.722 59.043 59.193 58.509 G

Lasten

Onderhoud gebouw en inventaris -155.102 -42.500 -38.000 -39.770 -60.000

aanschaf kistorgel -7.125 -22.334 -21.375 -21.375

verzekeringen en belastingen -6.732 -5.600 -7.000 -8.018 -7.000

Overige kosten -573 -500

dotatie voorziening onderhoud en inventaris (zie spec.) -88.888 -62.222 -52.263 -82.263 -50.715

-258.420 -133.156 -118.638 -151.426 -117.715

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris 162.227 64.834 59.375 60.664 60.000

Totaal lasten beheer kerkgebouw -96.193 -68.322 -59.263 -90.761 -57.715 H

Resultaat beheer kerkgebouw 3.325 1.400 -220 -31.568 794 I=G+H
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

2018 2019 2019 2019 2020

BEHEER VERMOGEN € € € € €

Baten

Opbrengst rente en dividend 2.631 5.000 13.500 10.725 13.500

Koersresultaat effecten -60.675 48.790 150.749 200.239 33.200

Totaal baten beheer vermogen -58.045 53.790 164.249 210.964 46.700 J

Lasten

Bankkosten -1.271 -1.000 -900 -1.065 -750

Kosten beleggingen -4.629 -8.750 -9.400 -9.108 -11.200

Lijfrente -227 -227 -227 -227 -227

Dotatie aan Voorziening koersverschillen -146.715

-6.127 -9.977 -10.527 -157.115 -12.177

Onttrekking voorziening notaris Vader 227 227 227 227 227

Totaal lasten beheer vermogen -5.900 -9.750 -10.300 -156.888 -11.950 K

Resultaat beheer vermogen -63.945 44.040 153.949 54.076 34.750 L=J+K

Totaal baten uit beheer 282.514 361.012 470.555 520.228 353.259 M=A+C+G+J

Totaal lasten uit beheer -347.258 -370.549 -371.221 -555.287 -392.306 N=B+D+H+K

Resultaat uit Beheer -64.745 -9.537 99.335 -35.059 -39.047 O=M+N

BUITENGEWONE EN BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Legaten en nalatenschappen 1.275.000 700.000 39.122 38.197 0

Inbreng diaconaal vermogen 66.251

Inbreng vermogen Westbetuwe 775

Buitengewone dotatie aan Voorziening arbeidskosten gemeentewerk -460.000

Buitengewone dotatie aan Voorziening onderhoud en inventaris -397.000

Baten minus lasten voorgaande jaren 856 0 741 -697 0

Saldo buitengewone en bijzondere baten en lasten 1.342.107 700.000 39.864 -818.726 0 P

Resultaat voor resultaatverdeling 1.277.363 690.463 139.198 -853.785 -39.047 Q=O+P

RESULTAATVERDELING

Dotatie van legaten en nalatenschappen aan Algemene Reserve -1.275.000 -700.000 -39.122 -38.197 0

Onttrekking uit Algemene Reserve tbv Leeuwenberghfonds 105.000

Dotatie inbreng diaconale commissie aan Fonds diaconale activiteiten -66.251

Dotatie/onttrekking aan Fonds diaconaal werk tbv diaconaal werk 3.926 640 865 2.900

Dotatie aan Leeuwenberghfonds -105.000

Onttrekking aan Leeuwenberghfonds tbv jongerenwerker 5.056 5.000 5.300 5.307 5.500

Onttrekking aan Reserve Ledenwerving tbv ledenwerving 8.751 9.000 5.500 6.721 8.150

Dotatie/onttrekking resterend saldo van Resultaatverdeling aan Algemene Reserve 46.156 -4.463 -111.516 879.089 22.497

Saldo verdeling resultaat -1.277.363 -690.463 -139.198 853.785 39.047
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

2018 2019 2019 2019 2020

€ € € € €

Kosten predikanten 

Tractementskosten (afdracht RB) -93.353 -165.000 -160.800 -160.635 -170.800

Vergoeding verhuis- en reiskosten -603 -4.200 -5.100 -5.105 -5.200

Overige kosten -9.203 -11.500 -8.971 -11.221 -9.200

-103.159 -180.700 -174.871 -176.961 -185.200

€ € € € €

Kosten kerk- en bureaupersoneel 

Ondersteunend personeel -20.636 0

Ondersteuning door vrijwilligers en Huize Molenaar -2.723 -3.000 -2.150 -2.092 -2.150

Organist -28.844 -33.660 -37.200 -35.527 -38.700

Jongerenwerker -5.056 -5.000 -5.300 -5.307 -5.500

Kosten gastpredikant / organist e.a. -5.693 -2.000 -2.600 -4.212 -2.600

Werknemersverzekeringen premies -1.404 -1.500 -1.497 -1.497 -1.550

Werknemersverzekeringen uitkeringen 7.362 0 0

-56.995 -45.160 -48.747 -48.634 -50.500

Kerkelijke activiteiten

Kerkelijke activiteiten  -575 -1.000 -2.900 -4.220 -2.900

Kosten jeugdwerk -138 -100 -500 -523 -500

Kosten cursussen/lezingen/projecten -9.840 -11.000 -7.000 -6.688 -12.280

Diversen -4.116 -2.500 -1.200 -1.129 -1.200

-14.669 -14.600 -11.600 -12.561 -16.880

Catering

Kosten catering -6.870 -6.000 -6.800 -6.876 -6.800

Verkoop catering 1.589 1.500 800 957 800

Bijdragen koffiedrinken 1.217 1.200 1.200 1.280 1.200

-4.064 -3.300 -4.800 -4.639 -4.800

Beheer en administratie

Bestuurskosten -4.538 -4.650 -3.700 -4.039 -3.700

Portokosten -1.212 -1.500 -1.700 -1.462 -1.900

Kantoorbenodigdheden en drukwerk -3.725 -3.200 -5.300 -4.993 -4.000

Telefoonkosten -392 -400 -415 -412 -450

ICT, Internet en publiciteit -4.001 -3.250 -2.800 -1.720 -2.800

Administratie- en accountantskosten -3.498 -3.000 -3.900 -3.967 -4.000

Afschrijvingskosten inventaris -712 -672 -672 -672 -201

-18.079 -16.672 -18.487 -17.265 -17.051

Geertebrief

Kosten Geertebrief -7.114 -8.000 -6.450 -6.213 -6.500

Abonnementen Geertebrief 325 -325 255 255 -255

-6.789 -8.325 -6.195 -5.958 -6.755

Afdracht landelijke organisaties

Quotum Remonstrantse Broederschap -23.265 -23.265 -22.500 -22.500 -25.000

Afdracht NPB/VVP -455 -455 -455 -455 -455

-23.720 -23.720 -22.955 -22.955 -25.455

Exploitatie kerk overige subsidies en giften

Subsidie UBCD 4.500 4.500 4.500 4.500

K.F.Heinfonds 2.500 2.500 2.500

Elise Mathildefonds 5.000 5.000 5.000

Mij van Welstand 4.500 500 500 500

Giften kistorgel 2.500 3.120 661 661

rest subsidie gem.Utrecht onderhoud Gtk 4.303

15.803 15.620 13.161 13.161 0

Dotatie Voorziening onderhoud en inventaris

Dotatie regelier onderhoud -21.250 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Extra dotatie tbv onderhoud 2020 -30.000

Subsidie NRF groot onderhoud -14.102 -14.102 -14.102 -14.102 -14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud -35.394 -7.500 0 0 -11.613

Overige subsidies en giften -15.803 -15.620 -13.161 -13.161

Saldo verkoop/aankoop vleugels -2.339

-88.888 -62.222 -52.263 -82.263 -50.715

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris

T.b.v. onderhoud en inventaris 38.000 39.289 60.000

T.b.v. kistorgel 21.375 21.375

59.375 60.664 60.000

Baten en lasten voorgaande jaren

Afrekening pensioenpremies 2018 741,37

Kerstinkopen 2018 -155,04

Water en afvalstoffenheffing 2017 -510,87

Water en afvalstoffenheffing 2018 -522,64

OZB en watersysteemheffing 2018 -250,28

-697,46
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

ACTIVA 2018 2019 Ultimo 2019 2019 2020

€ € € € €

Vaste activa

Onroerende zaken p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 1.584 872 872 872 201

afschrijvingen -712 -672 -672 -672 -201

872 201 201 201 0

Financiële vaste activa

Boekwaarde effecten per 1 januari 387.428 939.567,42 929.917 929.917 1.638.550

Aankoop/verkoop beleggingsfondsen 603.164 600.000 557.522 545.822 -4.600

Koersresultaat -60.675 48.790 150.749 200.239 33.200

Koersresultaat effecten diaconie 362 173 100

Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar 929.917 1.588.357 1.638.550 1.676.150 1.667.250

Totaal vaste activa 930.790 1.588.558 1.638.751 1.676.351 1.667.250

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 687 2.000 500 822 500

Omzetbelasting 340 1.000 100 100

Overige vorderingen 6.048 3.000 3.000 4.607 3.000

7.076 6.000 3.600 5.429 3.600

Liquide middelen

kassen 545 240 165 810 165

betaalrekeningen 145.115 86.350 76.959 74.618 76.300

spaarrekeningen 781.643 180.000 276.400 277.610 200.000

927.303 266.590 353.524 353.038 276.465

Totaal vlottende activa 934.379 272.590 357.124 358.466 280.065

Totaal activa 1.865.169 1.861.148 1.995.875 2.034.817 1.947.316

Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

PASSIVA 2018 2019 Ultimo 2019 2019 2.020

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene Reserve

stand per 1 januari 456.238 1.055.807 1.685.082 1.685.082 1.835.720

legaten en nalatenschappen via Resultaatverdeling 1.275.000 700.000 39.122 38.197 0

aan Leeuwenberghfonds via Resultaatverdeling -105.000

dotatie/onttrekking resterend saldo van Resultaatverdeling -46.156 4.463 111.516 -879.089 -22.497

1.685.082 1.760.271 1.835.720 739.189 1.813.223

Fonds Leeuwenbergh

stand per 1 januari 44.459 39.659 39.402 39.402 34.102

van Algemene Reserve via Resultaatverdeling 105.000

onttrekking tbv jongerenwerker via Resultaatverdeling -5.056 -5.000 -5.300 -5.307 -5.500

39.402 34.659 34.102 139.095 28.602

Fonds Diaconaal werk

stand per 1 januari 0 62.326 62.326 61.686

inbreng middelen diaconale commissie via Resultaatverdeling 66.251

onttrekking tbv diaconaal werk via Resultaatverdeling -3.926 -640 -865 -2.900

62.326 61.686 61.461 58.786

Reserve ledenwerving

stand per 1 januari 44.820 35.820,33 36.070 36.070 30.570

onttrekking tbv ledenwerving via Resultaatverdeling -8.751 -9.000 -5.500 -6.721 -8.150

36.070 26.820 30.570 29.348 22.420

Totaal eigen vermogen 1.822.879 1.821.750 1.962.078 969.094 1.923.031

Voorzieningen

Voorziening onderhoud en inventaris

stand per 1 januari 94.300 18.607 20.960 20.960 13.848

Dotatie voorziening 88.888 62.222 52.263 82.263 50.715

Buitengewone dotatie 397.000

Onttrekking tbv onderhoud en inventaris -162.227 -64.834 -59.375 -60.664 -60.000

20.960 15.995 13.848 439.559 4.563

Voorziening koersverschillen

stand per 1 januari 0

Dotatie aan voorziening 146.715

146.715

Voorziening arbeidskosten gemeentewerk

stand per 1 januari 0

Dotatie aan voorziening 460.000

460.000

Voorziening Houterman

stand per 1 januari 1.403 1.403 1.176 1.176 949

dotatie/onttrekking voorziening -227 -227 -227 -227

1.176 1.403 949 949 722

Totaal voorzieningen 22.136 17.398 14.797 1.047.223 5.285

Kortlopende schulden & overlopende passiva

Crediteuren 3.003 3.000 3.000 1.153 3.000

Omzetbelasting 68

Loonbelasting, sociale lasten, netto salaris 3.059 7.000 3.500 3.209 3.500

Overige schulden 14.092 12.000 12.500 14.070 12.500

Totaal kortlopende schulden 20.153 22.000 19.000 18.500 19.000

Totaal passiva 1.865.169 1.861.148 1.995.875 2.034.817 1.947.316
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Ultimo 2018 aankoop verkoop Saldo aan- en verkoop Ultimo 2019

Beleggingsfondsen aantal koerswaarde aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal koers koersresultaat

Aandelen

ASN Duurzaam Aandelenfonds 330,0887 € 33.094,69 218,5473 € 25.284,70 -219,8892 - € 26.811,65 -1,3419 - € 1.526,95 328,7468 € 130,06 € 42.756,81 € 11.189,07

ASN Milieu en Water Fonds 615,7896 € 17.168,21 326,4170 € 10.755,44 -90,0318 - € 3.152,11 236,3852 € 7.603,33 852,1748 € 37,55 € 31.999,16 € 7.227,62

BMO Responsible Global Equity 2.316,9647 € 43.582,11 1.262,2995 € 27.896,82 -101,6455 - € 2.270,76 1.160,6540 € 25.626,06 3.477,6187 € 25,29 € 87.948,98 € 18.740,81

Candriam Sustainable Pacific Fund 310,5107 € 54.817,56 0,0000 € 0,00 -310,5107 - € 60.044,25 -310,5107 - € 60.044,25 0,0000 € 0,00 € 5.226,69

Kempen Sustainable Smallcap Fund 867,3335 € 30.790,34 390,8197 € 16.211,20 -219,7197 - € 9.274,84 171,1000 € 6.936,36 1.038,4335 € 44,23 € 45.929,91 € 8.203,21

Robeco Sam Smart Materials Fund 101,3067 € 18.005,24 55,7969 € 11.113,54 -10,2278 - € 2.085,25 45,5691 € 9.028,29 146,8758 € 211,2 € 31.020,17 € 3.986,64

99,0391 € 17.722,06 52,0153 € 10.670,41 -10,9490 - € 2.312,60 41,0663 € 8.357,81 140,1054 € 228,93 € 32.074,33 € 5.994,46

Sparinvest Ethical Emerging Markets 504,9243 € 67.488,18 284,6745 € 39.427,42 -9,9507 - € 1.406,03 274,7238 € 38.021,39 779,6481 € 142,08 € 110.772,40 € 5.262,83

0,0000 € 0,00 1.656,0366 € 97.828,82 -233,6135 - € 15.161,17 1.422,4231 € 82.667,65 1.422,4231 € 66,23 € 94.207,08 € 11.539,43

2.101,0232 € 153.759,81 772,4892 € 63.439,06 -1.169,2320 - € 94.574,30 -396,7428 - € 31.135,24 1.704,2804 € 93,99 € 160.185,31 € 37.560,74

iShares Sustainable MSCI Emerging Markets 3.376,2950 € 18.290,00 2.084,5091 € 11.920,19 -608,8267 - € 3.405,36 1.475,6824 € 8.514,83 4.851,9774 € 6,415 € 31.125,44 € 4.320,61

iShares Sustainable MSCI USA 9.742,8917 € 55.140,87 24.159,5486 € 156.393,56 -1.749,2085 - € 11.654,10 22.410,3401 € 144.739,46 32.153,2318 € 7,659 € 246.261,60 € 46.381,27

Totaal aandelen € 509.859,07 € 470.941,16 - € 232.152,42 € 238.788,74 € 914.281,19 € 165.633,38

Obligaties

611,9690 € 60.278,52 991,8650 € 102.692,08 -29,3460 - € 3.026,96 962,5190 € 99.665,12 1.574,4880 € 104,7267 € 164.890,93 € 4.947,29

DPAM Bonds Emerging Markets Cap 152,0647 € 18.976,15 104,3262 € 13.522,26 0,0000 € 0,00 104,3262 € 13.522,26 256,3909 € 139,3 € 35.715,25 € 3.216,84

Deutsche Invest ESG Global Corp Bd 326,5412 € 31.021,41 250,4192 € 24.269,23 -147,3529 - € 14.975,84 103,0663 € 9.293,39 429,6075 € 102,57 € 44.064,84 € 3.750,04

Mirova Euro Green Sustainable Bond 608,2189 € 60.736,74 530,9929 € 54.872,75 -201,8728 - € 21.764,48 329,1201 € 33.108,27 937,3390 € 108,35 € 101.560,68 € 7.715,67

BNP Sustainable Bond Eu Corp Piv Dis 478,8810 € 48.970,37 380,4202 € 39.756,57 -384,4228 - € 41.237,88 -4,0026 - € 1.481,31 474,8784 € 107,03 € 50.826,24 € 3.337,18

8.153,0509 € 79.003,06 10.307,8301 € 102.719,05 -845,3471 - € 8.302,14 9.462,4830 € 94.416,91 17.615,5339 € 10,02 € 176.507,65 € 3.087,68

676,0278 € 76.545,55 556,8358 € 63.969,92 -49,6255 - € 5.669,68 507,2103 € 58.300,24 1.183,2381 € 121,1898 € 143.396,39 € 8.550,60

Totaal obligaties € 375.531,80 € 401.801,86 - € 94.976,98 € 306.824,88 € 716.961,98 € 34.605,30

Subtotaal door Rabobank beheerd belegd vermogen € 885.390,87 € 872.743,02 - € 327.129,40 € 545.613,62 € 1.631.243,17 € 200.238,68

Participatie Oiko Credit 146,4872 € 29.297,44 0,8035 € 160,70 0,0000 € 0,00 0,8035 € 160,70 147,2907 € 100,27 € 29.458,14 € 0,00

Subtotaal Oikocredit € 29.297,44 € 160,70 € 0,00 € 160,70 € 29.458,14 € 0,00

Totaal excl. Diaconie € 914.688,31 € 872.903,72 - € 327.129,40 € 545.774,32 € 1.660.701,31 € 200.238,68

Beleggingsfondsen diaconie

Triodos Groenfonds 115,0000 6627,45 0,0000 € 0,00 0,0000 € 0,00 0,0000 € 0,00 115,0000 € 29,57 € 6.799,95 € 172,50

Oikocredit 43,0079 8601,58 0,2359 € 47,18 0,0000 € 0,00 0,2359 € 47,18 43,2438 € 100,55 € 8.648,76 - € 0,00

Totaal diaconie 15229,03 € 47,18 € 0,00 € 47,18 € 130,11 € 15.448,71 € 172,50

Totaal incl. diaconie € 929.917,34 € 872.950,90 - € 327.129,40 € 545.821,50 € 130,11 € 1.676.150,02 € 200.411,18

koers-/balans 
waarde

Robeco Sam Sustainable Healthy Living Fund

UBS MSCI Pacific Socially Responsible

UBS MSCI World Socially Responsible

Amundi Impact Green Bond 

Pimco GIS Global Bond Fund ESG

Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund 



Bijlage 7 Subsidies

A. Betalingen inzake eerder verleende subsidies welke als bate zijn genomen

Van Voor Aard Bedrag

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed

4e voorschot ten behoeve van 
monumentaal onderhoud

Voorwaardelijk. Voldaan moet worden aan het bij de subsidieverlening 
vastgestelde subsidiabele onderhoudsprogramma. Een deel van dit 
onderhoudsprogramma dient nog te worden uitgevoerd. Uit in 2018 met de 
Rijksdienst gevoerd overleg kan worden afgeleid dat de RGU hier redelijkerwijs 
aan zal voldoen.

€ 14.102

Stichting Utrechtse 
Bachcantate Diensten

Aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk; RGU dient in 2019 een kistorgel ter beschikking van de de UBCD 
te hebben. Voor het kistorgel is door de RGU in 2018 opdracht gegeven. 
Aangezien aan de voorwaarde is voldaan is de verleende subsidie geheel 
uitbetaald.

€ 4.500

Maatschappij van 
Welstand

Voorschot aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk; RGU dient een kistorgel aan te schaffen. Voor het kistorgel is door
de RGU in 2018 opdracht gegeven. Aangezien aan de voorwaarde is voldaan is 
het restant € 500 van de verleende subsidie worden uitbetaald.

€ 500

K.F.Heinfonds Aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk. Uitbetaling na aanschaf. Aangezien aan de voorwaarde is voldaan
is de verleende subsidie geheel uitbetaald.

€ 2.500

B. Betalingen inzake in 2019 verleende subsidies welke als bate zijn genomen

Van Voor Aard Bedrag

geen

C. Toezeggingen niet in de jaarrekening opgenomen

Van Voor Aard Bedrag

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed

6e voorschot en restbetaling ten 
behoeve van monumentaal onderhoud

Voorwaardelijk. Voldaan moet worden aan het bij de subsidieverlening 
vastgestelde subsidiabele onderhoudsprogramma. Een deel van dit 
onderhoudsprogramma dient nog te worden uitgevoerd. Uit in 2018 met de 
Rijksdienst gevoerd overleg kan worden afgeleid dat de RGU hier redelijkerwijs 
aan zal voldoen.

€ 23.504

Stichting Fonds 
Geertekerk

Laatst termijn bijdrage monumentaal 
onderhoud 

Toezegging is dat SFG 50% van de eigen bijdrage van de RGU aan de 
subsidiabele kosten van het door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vastgestelde 
subsidiabele onderhoudsprgramma. 

€ 11.613
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Baten en lasten 2016 2017 2018 2019

 realisatie realisatie realisatie realisatie

 €  €  €  € 

Baten

Gerichte collectes 4.988 6.875 6.182 7.685

Collectes algemeen 10.823 7.784 6.865 7.547

Gerichte giften 185 628 40 1.796

Giften algemeen 415 215 602 516

Inkomsten uit beleggingen 841 803 3 83

Inkomsten uit rente 133 33 64 0

Aflossing lening 315

Koersresultaat -1.657 -966 10 173

Totaal baten 16.043 15.374 13.765 17.800

Lasten

Bijdrage individuele hulp 2.121 4.923 350 2.070

Diaconale gezindheid 2.619 960 348 0

Projecten 18.877 13.372 16.238 16.367

Diverse kosten (incl. bankkosten) 269 1.525 755 228

Totaal lasten 23.886 20.780 17.691 18.665

Resultaat -7.843 -5.406 -3.926 -865

Balans 2016 2017 2018 2019

 ultimo ultimo ultimo ultimo

 €  €  €  € 

Activa

Vlottende middelen 13.191 12.052 46.189 41.126

Effecten 50.506 50.265 15.229 15.449

Te vorderen collecteinkomsten 4.590 4.265 2.033 3.233

Overige vorderingen 885 173 123

Totaal activa 69.172 66.581 63.625 59.931

Passiva

Eigen vermogen (Diaconaal Fonds) 69.157 63.751 59.826 58.961

Reserves 2.500

Vlottende schulden 15 330 3.799 970

Totaal passiva 69.172 66.581 63.625 59.931
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